Vacature | Nanny Plus

18—20 uur per week
eventueel i.c.m. 6 - 10 uur per week diagnostiek
De Rading biedt jeugdhulp in Midden Nederland. Onze cliënten zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen. Samen zoeken we naar oplossingen voor
gecompliceerde problemen rondom opvoeden en opgroeien. Wij beschikken over specialistische interventies ter ondersteuning van (pleeg)ouders
en wij bieden ook vervangende gezinssituaties zoals pleeggezinnen. De Rading heeft zich gespecialiseerd in Meidenhulpverlening. Verder hebben
wij een algemene levensbeschouwing, met respect voor levensovertuiging, afkomst en levensvisie van medewerkers en cliënten.
Bij De Rading kun je werkidealen combineren met eigen idealen. Wij bieden ondersteuning en ruimte om te werken aan persoonlijke
groei en ontwikkeling. Want de jeugdzorg in het algemeen, en De Rading in het bijzonder, is volop in beweging. We investeren daarom in nieuwe
(technologische) ontwikkelingen om optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. We vragen onze medewerkers deze ontwikkelingen niet
alleen te volgen, maar ook om actief aan deze beweging deel te nemen. Om zo de jeugdzorg, zowel binnen als buiten de organisatie, verder te
professionaliseren.
Nanny Plus is een intensieve specialistische gezinsbehandeling bij het gezin thuis, uitgevoerd door orthopedagogen / ontwikkelingspsychologen.
Nanny Plus biedt hulp aan gezinnen waar complexe problemen zijn in de opvoeding en waar het kind (gedrags)problemen vertoont. Hierbij valt te
denken aan kinderen met (kenmerken van) ADHD, ODD, PDD-NOS, angst en depressie. In deze gezinnen is er vaak sprake van (forse) negatieve
interactiepatronen. De behandeling is erop gericht deze patronen te doorbreken.
Wat is het doel van de functie?
Het bieden van intensieve specialistische gezinsbehandeling. De behandeling is gericht op het in relatief korte tijd komen tot een gedragsverandering binnen het gezin.
Welke activiteiten worden o.a. uitgevoerd in de functie om het gewenste resultaat te bereiken?
 Het (nader) analyseren van de hulpvraag van de jeugdige en het gezin.
 Het behandelen van de jeugdige en het gezin waarbij gestart wordt met de ‘Kort maar Krachtig’ module.
 Het (indien nodig) uitvoeren van (handelingsgerichte) diagnostiek (bij de jeugdige).
 Het uitvoeren van individuele behandeling / begeleiding van de jeugdige.
 Het opstellen van rapportages met betrekking tot (de voortgang en effecten van) het hulpverleningsproces en het bespreken hiervan met de
betrokkenen.
 Het onderhouden van contacten met de casemanager en/of andere bij de jeugdige betrokken hulpverleners om de begeleiding /behandeling
op elkaar af te stemmen .
 Het bewaken en bijhouden van het dossier van de jeugdige conform daartoe gestelde eisen en het bewaken van de naleving van de geldende
termijnen.
Over welke kennis, vaardigheden en competenties moet je beschikken om de resultaten te behalen?
 Relevante academische opleiding en registratie als master in het beroepsregister SKJeugd.
 Aanvullende opleiding van Esther ten Brink ‘Kort maar Krachtig’ of bereid deze te volgen.
 In bezit van een basisaantekening diagnostiek.
 Kennis van of opleiding op het gebied van Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie en/of Handelingsgerichte diagnostiek is een pre
 Goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 Aanpassingsvermogen, snel kunnen schakelen, stevig, flexibel en daadkrachtig
 Bereidheid om op onregelmatige uren (buiten kantoortijden en in het weekend) te werken.






Wat bieden wij?
Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 11, maximaal € 4.615,63 bij 36 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
Tijdelijke aanstelling voor een jaar (afstemming over mogelijk vervolg vindt tijdig plaats).

Wij nodigen je van harte uit te solliciteren en De Rading te komen versterken! De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer
ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke kandidaten uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Inge Linde op telefoonnummer 030 - 272 43 53. Stuur je schriftelijke reactie vóór 30 maart 2018 o.v.v. ’Sollicitatie Nanny Plus’ - per e-mail naar afdeling P&O via banen@rading.nl. Meer weten over De Rading? Kijk op www.rading.nl.

